
 

מידע על פרטי חברה , כולל נתוני שעבודים
 

נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 16/06/2014 בשעה 7:1
 

פרטים כלליים
תאריך רישוםסוג מוגבלתסטטוס משפטי של התאגידסוגמספר תאגיד
06/08/2002מוגבלתפעילהחברה פרטית513274779

סטטוס חברה מפרה
חברה מפרת חוק

שם התאגיד

 
טיים אאוט מגזין ישראל בע"מ

TIME OUT MAGAZINE ISRAEL LTD
אצלכתובת התאגיד

טיים אאוט מגזין (ישראל) בע"מ קויפמן יחזקאל 6 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:68012 ת.ד.50189 מיקוד-ת.ד:61501
הדו"ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליוםהדו"ח השנתי האחרון התקבל מהתאגיד ביום

26/03/200831/12/2006
חברה ממשלתיתמטרות התאגיד

חברה לא ממשלתיתלעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון

 

דירקטורים של התאגיד
תפקידתאריך מינוישםמספר זיהוי 

.1
  01/08/2002סיגלר יובל069633055

כתובת: סולומון 24 תל אביב - יפו, ישראל
 

סה"כ ההון הרשום
סוג המטבע 

שקל חדש50,000.00

 

חלוקת הון המניות
כמות שהוצאה לב"מערךסוג מניהכמות מניות

12,000 שקל חדשרגילות50,000

 

בעלי מניות
כתובתשםמספר זיהוי 

.1
קויפמן יחזקאל 6 תל אביב - יפו, ישראל מיקוד:6801298 ת.ד.50190 מיקוד-ת.ד:6150101  יובל סיגלר תקשורת בע"מ511572356

 
מחזיק ב:

          2,000 מניות מסוג רגילות בנות 1 שקל חדש

 

אין לחברה חובות לתשלום של אגרה שנתית
 

מידע על פרטי שעבודים
תאור המסמךסולק בתאריךבתוקף עדהסכום המובטחתאריך הרישוםתאריך היצירה 

.1

אגרת חוב  ללא הגבלה09/06/200901/07/2009

 
שם המלווה נאמן:
 בנק הפועלים בע"מ

מס' זיהוי\תאגיד:
520000118

הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד שוטף רובץ ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום על כל הנכסים,הכספים,ניירות הערך,השטרות, המסמכים,הון המניות

שטרם נדרש ו/או טרם נפרע, המוניטין, הרכוש והזכויות מכל מין וסוג שהם ו/או שיהיו ללווה בכל,אופן ודרך, לרבות פירותיהם כמפורט באגרת

 
החוב מיום 09.06.09 המצ"ב.

 
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 

 

סיכום נתוני השיעבודים
סכום השעבודים המוגבליםמספר השעבודים ללא הגבלהמספר השעבודים שסולקו
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שינויים בחברה
תמצית החלטהתאריך רישוםתאריך החלטה 



שינוי בתקנון127/05/200829/05/2008.

 

אין שמות קודמים
 

אין שינויי סטטוס
 

דוחות שנתיים
תאריך קבלהתאריך הדו"חשנה

200222/10/200331/12/2002
200331/12/200331/12/2003
200626/03/200831/12/2006

 

תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 16/06/2014 בשעה 12:56:00
 

תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהו לעיון בתיק התאגיד אצל רשם
החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבספרי התאגיד עצמו המצויים במשרדו הרשום והפתוחים לעיון הציבור

 

הדפס
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